
89تابستان)صفحه4(14شماره 

.به دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران خوش آمدید

.مربیان فرهنگ آفرین استاینجا خانه دانش پژوهان و
.اسالمی وارد این خانه شویدگشاده و ظاهري آراسته به ارزشهاي با اندیشه بلند، عزمی استوار، چهره 

:مين شماره می خوانيدر ا

تا سيس دانشکده کتابداری و اطالع رسانی»

اقامه نماز در دانشگاه تهران در اعتراض به بی حرمتی به قرآن»

، تحقيقات و فناوريتحت پوشش وزارت علومهایتقويم آموزشي دانشگاه»

دانشگاه تهرانانيدانشجویدرون دانشگاهیجشنواره ورزشنينهمبرگزاری »

ی نا ه رو اد یوا وم  ع
Faculty of Psychology and Education



با حضور جمع صمیمی اعضاي خانواده بزرگ دانشکده ) ماه مبارك رمضان 18( شهریور 7ضیافت افطاري دانشکده در غروب یکشنبه      -
.در محل دانشکده برگزار شد

برگـزار  مهر در نماز خانه دانشکده توسط بـسیج دانـشجویی    17و روز دختران در روز شنبه ) س(جشن بزرگ میالد حضرت معصومه   -
.شد

١

89تابستان،14، شماره 3تربیتی دانشگاه تهران سالعلوم نشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و

تابداری و اطالع رسانیتا سيس دانشکده ک-
با تالشهاي ارزشمند جناب آقاي دکتر افروز ریاست محترم دانشکده و جناب آقاي دکتر فدایی تاسیس شد و   دانشکده کتابداري و اطالع رسانی    

. تاسیس این دانشکده را به همه اساتید و دانش پژوهان علوم کتابداري تبریک می گوییم

ان در اعتراض به بی حرمتی به قرآناقامه نماز در دانشگاه تهر-
شهریور در مقابل سر در اصلی دانشگاه تجمع و نماز 24استادان، کارکنان، و دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به اهانت به ساحت قرآن کریم 

رئیس دانشکده دکتر افروزاز اقامه نماز ظهردر این تجمع که با حضور دکتر رهبر، رئیس دانشگاه تهران، برگزار شد پس         .ظهر و عصر اقامه کردند    
اند و نماز بـه پـا   استادان، دانشجویان، و کارکنان دانشگاه جمع شده: وي گفت.روان شناسی دانشگاه تهران به نمایندگی از استادان سخنرانی کرد   

ت، ها که بر پایه فطرفراز عصرها و نسلکتابی است برقرآن: تصریح کردوي. اند تا بگویند که ما تابع فرهنگ قرآن و رهرو طریق آن هستیم       داشته
ــت    ــتوار اس ــت اس ــق و حقانی ــرآن  و. منط ــوزاندن ق ــت،    س ــوزاندن معنوی ــورات، س ــل و ت ــوزاندن انجی ــی س ــت یعن ــوزاندن عقالنی .س

.ي بسیج دانشجویی در محکومیت این اقدام قرائت شدپس از پایان نماز بیانیه

، تحقيقات و فناوريت پوشش وزارت علومتحهایتقويم آموزشي دانشگاه-
دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري نشان می دهد دانـشگاهیان  48بررسی زمان آغاز سال تحصیلی جدید و شروع تشکیل کالس ها بر اساس تقویم آموزشی      

مهر ، دانشگاه هاي کشور هر یک طی اطالعیه هایی زمان آغاز سال تحصیلی و تقویم دانشگاهی به گزارش .تاریخ براي آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها روبرو هستند10دست کم با 
.خود را اعالم کرده اند

شهریور21
.شهریور ماه کالس هاي درس نیمسال جدید تحصیلی برگزار می شوند21در دانشگاه هاي صنعتی امیرکبیر ، صنعتی اصفهان و شاهد نیز از یکشنبه 

.»و برگزاري کالس هاي درس بالفاصله پس از تعطیالت عیدسعید فطر خواهد بود89-90آغاز سال تحصیلی «:ی امیرکبیر در وبگاه اینترنتی خود اعالم کرده استدانشگاه صنعت
عالم کرده بود که در پی تعطیلی این روز از سوي در این دانشگاه ا89-90شهریور ماه را به عنوان آغاز سال تحصیلی 20دانشگاه شاهد پیش از این در تقویم آموزشی خود شنبه 

.شهریور ماه موکول شد21دولت آغاز سال تحصیلی در این دانشگاه به یکشنبه 
شهریور22

.شهریور ماه زمان بازگشایی دانشگاه اعالم شده است22در دو دانشگاه صنعتی بیرجند و یزد 
شهریور23

.ازگشایی دانشگاه اعالم شده استشهریور ماه روز ب23در دانشگاه یاسوج 
شهریور27
، بوعلی سینا همدان، تربیت معلم سبزوار، تفرش، )س(، الزهرا شهریور ماه به عنوان زمان آغاز سال تحصیلی جدید و تشکیل کالس ها در دانشگاه هاي اراك، ارومیه، اصفهان          27

خلیج فارس بوشهر، زنجان، سمنان، شیراز، شهید بهشتی، شهرکرد، صنعتی سهند، علوم پایه دامغان، علوم و فنون دریایی خرمشهر، فردوسی مـشهد، کاشـان، کردسـتان، گـیالن،             
.ن، هنر اسالمی تبریز و هرمزگان اعالم شده استرفسنجان، هنر اصفها) عج(مازندران، مالیر، ولی عصر 

شهریور28
.شهریور ماه روز آغاز سال تحصیلی اعالم شده است28در دانشگاه صنعتی جندي شاپور دزفول 

شهریور29
.شهریور ماه را به عنوان روز بازگشایی این دانشگاه اعالم کرده است29دانشگاه صنعتی شریف نیز 

شهریور30
.شهریور ماه را به عنوان آغاز تشکیل کالسها در نیمسال جدید تحصیلی در نظر گرفته اند30هاي تربیت معلم آذربایجان، شهید چمران اهواز و عالمه طباطبایی دانشگاه 

شهریور31
.شهریور ماه به عنوان زمان آغاز سال تحصیلی در نظر گرفته شده است31به گزارش مهر، در دانشگاه هنر تهران 

ول مهرا
آغاز سـال  . دانشگاه هاي دریانوردي و علوم دریایی چابهار ، شهید باهنر کرمان، صنعتی بابل، صنعتی شیراز و قم اول مهر ماه را به عنوان زمان آغاز سال تحصیلی اعالم کرده اند    

.اهد بودتحصیلی در دانشگاه پیام نور نیز به گفته معاون آموزش و سنجش این دانشگاه از اول مهر ماه خو
مهر3

.و مراغه سوم مهر ماه آغاز سال تحصیلی و شروع کالس هاستتهرانهمچنین در تقویم آموزشی دانشگاه هاي سیستان و بلوچستان ،



٣

هاي تخصصینارها و کارگاه، سمیهاهمایشبرگزاري 

:برگزار می کنند تی دانشگاه تهران ينظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی و دانشکده روان شناسی و علوم تربزمانسا◙

اولين کنگره بين المللی روانشناسی ، دين و فرهنگ

۱۳۹۰بهشت يارد۲۴-۲۶تهران،
E-mail: Congress2011@pcoiran.com

۸۸۲۵۴۷۳۴-۸۸۲۸۸۶۰۷: دورنگار۸۸۲۵۹۳۷۹–۸۸۲۵۵۰۳۱: رخانهدبي

:ران برگزار می کندياييانجمن علمی کودکان استثنا◙
همایش ملی چالشگران استثنایی

٨٩ھفته اول اسفند : زمان

انتصابات
د رسانیدانشکده کتابداري و اطالعمحترمسرپرست-آقاي دکتر فدایی  و د قات ااز  و ت و  ال ماارماسبان  ی  . سا 

همکاران جدبدهمکاران بازنشسته
معاونت پژوهشی–جناب آقاي حسینی حسابداري-سرکار خانم اسدي 

آزمایشگاه مبانی روانی–جعفري سرکار خانم
دفتر مجله دانشکده-سرکار خانم داوري 

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

نفـر دانـشجو و در مقطـع    35رشناسـی  رشته مدیریت آموزشـی درمقطـع کا  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی در89-90در سال تحصیلی *

کودکان استثنایی، روانشناسی تربیتی، مشاوره مدرسـه، مـشاوره خـانواده،   آموزشنفر دانشجو در رشته هاي روانشناسی و227کارشناسی ارشد 
، تاریخ و فلسفه آمـوزش و  )یانروزانه، شبانه و فرهنگدر سه دوره(آموزش بزرگساالن، تحقیقات آموزشی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزي آموزشی

و در مقطـع دکتـري نیـز در    0پذیرش داشته است) دوره هاي روزانه و شبانه( و بالینی رسانی، روانشناسی عمومیپرورش، علوم کتابداري و اطالع
0اشته استآموزش کودکان استثنایی، و کتابداري و اطالع رسانی پذیرش دانشجو درشته هاي روانشناسی سالمت، روانشناسی و

پایان نامه دفاع شدهنام و نام خانوادگی
بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی در یادگیري شناختی و مقایسه آن با آموزش سنتی در درس فیزیک یک علی جریده بیدگلی

دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان

ر تدریس دروس پایه دبیرستانهاي پسرانه دولتی و غیر د)ICT(مقایسه کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات حسین نصیرپور
انتفاعی شهرستان کرج

مطالعه موردي شهرستان گنبد کاووس: موانع و میزان کاربرد ارزشیابی توصیفی توسط معلمان دوره ابتدایی مهدي نوري
آموزان مقطع ابتداییشها و نیازهاي دانارزیابی تناسب محتواي کتب تعلیمات اجتماعی با تواناییکبري دهقان
1387-88بررسی میزان توجه به آموزش سالمت در محتواي کتب درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی زهرا اسالمی

رابطه بین سبکهاي تفکر با میزان یادگیري فناوري اطالعات و ارتباطات و نحوه استفاده آنها در بین دختران زادهفاطمه صافی
اي شهر کرمانفهمدارس دولتی فنی و حر

شناسی سال سوم دوره متوسطه با اهداف مصوب آن و ارزیابی بررسی میزان انطباق محتواي  کتاب روانهادي کمالی
دیدگاه دبیران در باره آن

مقایسه میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی و خالقیت در دانش آموزان سال آخر مدارس هوشمند و عادي شهر مهدي ابوالقاسمی
88-89در سال تحصیلی تهران 

در بهبود فرآیند آموزش و بهسازي ) المللی مدیریت آموزشیاستاندارد بین(10015ISOاثر بخشی استقرار امیر بابااکبري
هاي ایرانیصنایع انسانی در شرکت

نشسته شهر تهرانهاي کارآفرینی با سازگاري اجتماعی در مردان بازبررسی میزان برخورداري از قابلیتزهرا زاده غالم

89تابستان، 14، شماره 3نشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سال
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،   نصرتهران، بزرگراه جالل آل احمد، روبروي کوي: نشانی
۱۴۱۵۵-۶۴۵۶. پ.ص.،روانشناسي و علوم تربيتيدانشکده

۸۸۲۵۹۴۲۰:نمابر۶۱۱۱۷۵۴۶:تلفن

89تابستان، 14، شماره 3نشریه روابط عمومی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سال

و کنترل مطالب منـدرج  در صـفحه اصـلی سـایت     و حسب االمر ایشان به منظور انسجام بخشی و ایجاد نظمریاست محترم دانشگاهبا توجه به تاکید    -
با اداره کل روابط عمـومی مکاتبـه گردیـده تـا     در صفحه اصلی سایت دانشگاهدانشگاه، جهت درج و انعکاس هر گونه خبر، مطلب ، اطالعیه و یا عکس  

بط عمومی دانشگاهروا. بعمل آیداقدامات الزم و هماهنگی با مرکز انفرماتیک براي بارگذاري و درج  در سایت
.اموري که به اتمام نرسیده است جداً خودداري نمائیدمصاحبه در مورد کلیهاز انجام هرگونهریاست محترم دانشگاهحسب دستور -

اخبار ورزشی

دانشگاه تهرانانيدانشجویدرون دانشگاهیجشنواره ورزشنينهم

: انجام خواهد شددر رشته هاي ورزشی ذیل ینترنتیصورت ابه دانشگاه تهرانانیدانشجویدرون دانشگاهیجشنواره ورزشنینهمرشیپذ◙

ـ م يرو سیبا تفنگ، شـطرنج، تنـ      يراندازیشنا، ت  ،یدانیموسکتبال، فوتسال، هندبال، دو   ب بال،یوال :دختران ورزشی يهارشته* نتون،یبـدم ز،ی

.باکمانيراندازیت

ـ م يرو سیبا تفنـگ، شـطرنج، تنـ       يراندازیشنا، ت  ،یدانیبسکتبال، فوتسال، هندبال، دووم    بال،یوال :پسران ورزشی يها رشته* نتون،یبـدم ز،ی

.آزادیاته، تکواندو، کشتباکمان، کاريراندازیت

.دمراجعه کني۱۱۴اتاق هبرای اطالعات بيشتر به تربيت بدنی دانشگد

تسلیت

همکاران گرامی 
روی ، آقای مهندس تهرانی و آقای پيجناب آقای دکتر خرازی

منان،خداوندازونمودهعرضتيتسلمحترمخانوادهوشمابهراواردهبتيمصتاثروتاسفتينهابا

.ميدارمسئلترامحترمتانخانوادهوشماسالمتیوصبرومرحومآنمغفرتورحمت

دانشکدهت علمیهیااعضايارتقاي
ارتقاي اعضاي هیات علمی 

دکتر شرفی از استادیاري به دانشیاري-
دکتر پور نقاش تهرانی از استادیاري به دانشیاري-
دکتر کرامتی از استادیاري به دانشیاري  -

.                  ییمرا تبریک می گو

:)ع(امام حسن

رِكغَي لْمع لَّمتَع و كلْمع مِ النَّاسلع

دانش خود را به ديگران بياموز و خود دانش ديگران را ياد بگير


